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NEWSLET TER

ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό  
ισοζύγιο για τον Μάρτιο
Τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑ-

ΝΗ» κατέγραψαν αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα για τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, 

το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων του Μαρτίου 2018 

είναι θετικό κατά 55.494 νέες θέσεις εργασίας. 

Με βάση τα στοιχεία, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 

196.142, ενώ οι αποχωρήσεις σε 140.648. Ταυτόχρονα, την 

υψηλότερη επίδοση, από το 2001 έως σήμερα, καταγράφει 

και το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων για το τρίμηνο 

Ιανουάριος - Μάρτιος 2018, το οποίο είναι θετικό κατά 55.580 

νέες θέσεις εργασίας. Αθροιστικά, για την εν λόγω περίοδο, 

οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 500.363 θέσεις 

εργασίας και οι αποχωρήσεις στις 444.783. Σημειώνεται ότι 

για το αντίστοιχο διάστημα το 2017 (Ιανουάριος – Μάρτιος), 

καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων 

κατά 33.638 θέσεις εργασίας και στο σύνολο του έτους 2017 

το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 143.545 θέσεις εργασίας, απο-

τελώντας την υψηλότερη επίδοση από το 2001.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της 
ανεργίας μειώθηκε στο 20,6% τον Ιανου-
άριο από 20,8% τον Δεκέμβριο του 2017 
και 23,2% τον Ιανουάριο του 2017 με βάση 
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με την έρευνα εργατικού δυναμικού της  
ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 
977.222 άτομα και μειώθηκε κατά 126.430 
άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017 
(-11,5%) και κατά 10.167 άτομα σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο 2017 (-1%). Αντίστοιχα, το 
σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται 
ότι ανήλθε σε 3.755.427 άτομα. Οι απασχο-
λούμενοι αυξήθηκαν κατά 98.712 άτομα σε 
σχέση με τον Ιανουάριο 2017 (+2,7%) και 
μειώθηκαν κατά 12.443 άτομα σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο 2017 (-0,3%). Ταυτόχρονα, 
οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν 
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλ-
θαν σε 3.261.186 άτομα και μειώθηκαν κατά 
5.526 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017 
(-2%), ενώ αυξήθηκαν κατά 19.360 άτομα 
σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2017 (+0,6%). 

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (25,6% 
τον Ιανουάριο 2018 από 27,6% τον Ιανουά-
ριο 2017) παραμένει σημαντικά υψηλότερο 
από εκείνο στους άνδρες (16,7% από 19,6%), 
ενώ βάσει ηλικίας, τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας για τον Ιανουάριο 2018 καταγρά-
φονται στις ομάδες 15- 24 ετών (42,3%) και 
25-34 ετών (26%). Ακολουθούν οι ηλικίες 
35-44 ετών (19%), 45-54 ετών (16,5%), 55-
64 ετών (16,5%) και 65-74 ετών (7,1%). Σε 
επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της 
χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται 
η Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία (26,2%), η 
Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιοι Νή-
σοι (21,7%) και η Αττική (21%) ενώ έπονται 
η Μακεδονία-Θράκη (20,2%), το Αιγαίο 
(19,8%), η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα (18,6%) 
και η Κρήτη (16,4%).

Eurostat: Υποδιπλασιο το κοστοσ 
εργασιασ στην ελλαδα
Το ανά ώρα κόστος της εργασίας (μισθολογικό και μη μισθολογικό) ανήλθε 
στην Ελλάδα το 2017 στα 14,5 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε 
την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT). 
Συγκεκριμένα, στην ευρωζώνη το εν λόγω κόστος ήταν κατά μέσο όρο στα 30,3 
ευρώ, ενώ μεταξύ των κρατών της ΕΕ το μικρότερο εργατικό κόστος παρα-
τηρήθηκε στη Βουλγαρία (4,9 ευρώ), στη Ρουμανία (6,3 ευρώ), στη Λιθουανία 
(8 ευρώ), στη Λετονία (8,1 ευρώ) και στην Ουγγαρία (9,1 ευρώ). Αντίθετα, το 
μεγαλύτερο ανά ώρα κόστος εργασίας στην ΕΕ σημείωσαν για το 2017 η Δανία 
(42,5 ευρώ), το Βέλγιο (39,6 ευρώ), το Λουξεμβούργο (37,6 ευρώ), η Σουηδία 
(36,6 ευρώ) και η Γαλλία (36 ευρώ). 
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, οι εν λόγω εκτιμήσεις προέρχονται από επι-
χειρήσεις που απασχολούσαν κατά ελάχιστο 10 εργαζόμενους, ενώ δεν λαμβά-
νονται υπόψη οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση. Αναφορικά με την Ελλάδα, 
το 2008 το ωριαίο κόστος της εργασίας, όπως αναφέρεται, ανερχόταν στα 16,8 
ευρώ. Το 2015 σημείωσε πτώση στα 14,1 ευρώ ενώ το 2016 άγγιξε τα 14,2 ευρώ. 
Το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας (κυρίως για ασφαλιστικά και συνταξι-
οδοτικά δικαιώματα) ήταν το 2017 στην Ελλάδα στο 25,7% του συνολικού κό-
στους, δηλαδή περίπου όσο ήταν κατά μέσο όρο και στο σύνολο της ευρωζώνης 
(25,9%). Τέλος, στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ωριαίο κόστος εργασίας σημειώθη-
κε στον βιομηχανικό τομέα με 15,3 ευρώ. Στον τομέα των υπηρεσιών διαμορφώ-
θηκε στα 14,3 ευρώ και αντίστοιχα, στον τομέα των κατασκευών στα 10,2 ευρώ.

ελστατ: στο 20,6% η ανεργiα τον ιανοΥaριο
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Markit: Αύξηση της απασχόλησης 
στη μεταποίηση τον Μάρτιο
Ο ρυθμός ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα της Ελλάδας υποχώρησε ελαφρώς 
στο τέλος του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της IHS Markit. Ειδικότε-
ρα, οι ρυθμοί αύξησης των νέων παραγγελιών, της αγοραστικής δραστηριότητας και 
της παραγωγής υποχώρησαν από τις υψηλές τιμές που καταγράφηκαν τον Φεβρου-
άριο. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit 
για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index®–PMI®) 
κατέγραψε τιμή πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων, τον 
Μάρτιο. Μεταξύ άλλων, η έντονη ζήτηση των πελατών συνέβαλε σε περαιτέρω 
έντονη αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε και με τις νέες παραγ-
γελίες, ο ρυθμός ανάπτυξης εξασθένησε από τον Φεβρουάριο. Οι εταιρείες προσέ-
λαβαν επιπλέον προσωπικό τον Μάρτιο ώστε να υποστηρίξουν τους υψηλότερους 
στόχους παραγωγής, επεκτείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τρέχουσα περίοδο αύ-
ξησης των θέσεων εργασίας σε 11 μήνες. Αντίθετα με την τάση που παρατηρήθηκε 
στην παραγωγή, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιταχύνθηκε σε σύγκριση με 
τον Φεβρουάριο και κατέγραψε τον Μάρτιο υψηλή τιμή. Ο Alex Gill, οικονομολόγος 
της IHS Markit, ο οποίος καταρτίζει την έρευνα του ελληνικού Δείκτη Υπευθύνων 
Προμηθειών PMI® δήλωσε: «Η πιο ενθαρρυντική ίσως ένδειξη ήταν η άνοδος-ρεκόρ 
της απασχόλησης. Η τελευταία τιμή έρχεται να επισφραγίσει την ήδη υπάρχουσα 
τάση αύξησης των θέσεων εργασίας που παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο, γεγονός 
το οποίο ευελπιστούμε να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επίσημου ποσοστού 
ανεργίας, το οποίο διαμορφώθηκε στο 20.8% τον περασμένο Δεκέμβριο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ανοιχτή πρόσκληση για 
συμμετοχή στην ομάδα του έργου BRAVE που θα 
δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα απευθύνει η ΜΚΟ 
«Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» (ΚΜΟΠ) 
σε όλους τους άνεργους ηλικίας 30 – 60 ετών. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό 
ερωτηματολόγιο, με σκοπό να δηλώσουν συμμετοχή 
και για να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες 
για τη βελτίωση του προγράμματος εκπαίδευσης 
των άνεργων ενηλίκων. Το έργο BRAVE - Bricking 
Adult’s future via Empowerment στοχεύει στην 
ενδυνάμωση των ανέργων ενηλίκων ηλικίας 30-60 
ετών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση νέας 
απασχόλησης, εξαιτίας των όλο και πιο εξειδικευμένων 
δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας. Το εν λόγω 
έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και θα διαρκέσει 
2 χρόνια. Υλοποιείται σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες από μια 
ομάδα έμπειρων οργανισμών με Συντονιστή το Fundatia 
Dezvoltare in Europa (Ρουμανία).

κΜοπ: προσκληση  
στο εργο BraVE

http://www.treasurelab.net


4

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 | 04 | 2018

http://www.marinetours.gr/el/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email-boussias-hr


πραγΜατοποιηθηκε η παροΥσiαση τοΥ 
«CoaChing for impaCt» απο τον Β. αντωνα
Περίπου 80 επιλεγμένα στελέχη από εταιρείες όπως ΟΠΑΠ, Nike, Microsoft, 
Fraport, Alpha Bank, KPMG και άλλες, παρέστησαν στην παρουσίαση του βιβλίου 
Coaching for Impact του Βασίλη Αντωνά, την Τρίτη 27 Μαρτίου. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στον Έβδομο στο Σύνταγμα και τον συγγραφέα προλόγισε ο Κώστας 
Λουκάς, Γενικός Διευθυντής Public Sector, Central and Eastern Europe, Microsoft. 
Ο Β. Αντωνάς στην ομιλία του, έκανε μία σύντομη αναδρομή στην εικοσαετή επαγ-
γελματική του πορεία, αναφέρθηκε στο Diploma και στη σχέση του με το βιβλίο και 
τέλος, ανέθεσε στους παρευρισκόμενους να εξασκηθούν στο coaching μεταξύ τους. 
Η βραδιά, η οποία εξυπηρέτησε και ως reunion για πολλές από τις μέχρι τώρα 10 
χρονιές του Diploma, ολοκληρώθηκε με finger food, κρασί και ζωντανή jazz υπό την 
σκιά της Ακρόπολης.

Coca-Cola 3Ε: Νέος κύκλος για το πρόγραμμα  
Rise Management Trainee 
και διάκριση ως κορυφαίος εργοδότης για το 2018

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το αφιέρωμα θα φιλοξενηθεί στο τεύχος Μαΐου

Info: Λήδα Πλατή, T: 210 66 17 777 (εσωτ. 271) E: lplati@boussias.com

Social RecRuiting
Μια social media recruitment strategy θεωρείται απαραίτητη καθώς εξασφαλίζει  
στις εταιρείες πρόσβαση στον σύγχρονο και ταλαντούχο εργαζόμενο και αποτυπώνεται 
ξεκάθαρα στα οικονομικά μεγέθη των οργανισμών.

Το αφιέρωμα αυτό θα σκιαγραφήσει, μεταξύ άλλων:
●  Το συνεχώς αναπτυσσόμενο Social Recruiting στην Ελλάδα  

(εύρος χρήσης, επίπεδο θέσεων, ειδικότητες, προφίλ υποψηφίων).
●  Τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί.
●  Πώς επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου.
●  Τις πιο πρόσφατες τάσεις και υπηρεσίες στο social recruiting.

Το Πρόγραμμα Rise Management Trainee 
ξεκίνησε για ακόμα μία φορά, δίνοντας την 
ευκαιρία σε νέους με ταλέντο και διάθεση 
να εργαστούν για δύο χρόνια στην καρδιά 
της εταιρείας, σε Ελλάδα και Κύπρο και να 
εξελιχθούν. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες για 
χρονικό διάστημα δύο ετών, θα γνωρίσουν 
από κοντά τη δραστηριότητα και τη 
συνολική λειτουργία της εταιρείας και θα 
έχουν ένα ατομικό πλάνο ανάπτυξης που 
περιλαμβάνει ευκαιρίες εκπαίδευσης και άμεση 
ανάθεση projects, με στόχο την απόκτηση 
επαγγελματικής εμπειρίας σε πρακτικό επίπεδο, 
καθώς και αξιολόγηση της απόδοσης, ώστε να 
αναλάβουν μία θέση εργασίας. Η προθεσμία 

για δηλώσεις συμμετοχής είναι η 6η Μαΐου. 
«Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον θέλουμε τόσο να 
προσελκύουμε όσο και να εξελίσσουμε νέους, 
ταλαντούχους ανθρώπους που τους διακρίνει 
το πάθος, η υπερηφάνεια και η δέσμευση με 
την εταιρεία μας. Συνεχώς επενδύουμε στο 
εργασιακό μας περιβάλλον και σε προγράμματα 
που θα τους εξασφαλίσουν τη διαρκή και 
στοχευμένη ανάπτυξή τους, θα αναδείξουν 
τις ικανότητες και το μεράκι τους, και θα τους 
ενδυναμώσουν για να χαράξουν οι ίδιοι την 
πορεία που ονειρεύονται», δήλωσε η Σοφία 
Κάντα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Παράλληλα, η 
Coca Cola Τρία Έψιλον διακρίθηκε πρόσφατα 

ως ένας από τους 10 κορυφαίους εργοδότες 
με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 
Ελλάδα, κατακτώντας την 7η θέση στην έρευνα 
Best Workplaces 2018. Έγινε έτσι, η μόνη 
εταιρεία του κλάδου τροφίμων και ποτών που 
βρίσκεται ταυτόχρονα στην πρώτη δεκάδα των 
δύο σημαντικότερων ερευνών για το εργασιακό 
περιβάλλον στη χώρα μας. Πρόκειται για την 
έρευνα Best Workplaces του Great Place to 
Work με την ακαδημαϊκή συμβολή του ALBA 
Graduate Business School, The American 
College of Greece και για την έρευνα για 
τη Γενιά Υ του kariera.gr, σε συνεργασία με 
το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

κεντρο καταρτισησ  
απο την Kia motors
Η Kia Motors άνοιξε ένα νέο Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης «Green Light» (GLP) στη Ρουάντα, με 
κύριο στόχο τη διδασκαλία των γεωργικών δεξιοτήτων 
σε νέους της περιοχής. Με τη δημιουργία της νέας 
εκπαιδευτικής εγκατάστασης GLP, η Kia ευελπιστεί να 
ενισχύσει την αυτάρκεια σε ολόκληρη την περιοχή, 
βοηθώντας τις τοπικές κοινότητες να δημιουργούν 
έσοδα από τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων.
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Διοργάνωση

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 | 19:00
Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

ΤελεΤή Απονομής ΒρΑΒείων

Εξασφαλίστε σήμερα τις θέσεις σας για να ζήσετε από κοντά  
την επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών  

στην ελληνική Εκπαίδευση!

Παρακολουθήστε την τελετή απονομής  
σε ζωντανή μετάδοση στο 

www.educationleadersawards.gr

Πληροφορίες: Κατερίνα Μινό, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 154) E: kmino@boussias.com

 www.educationleadersawards.gr

Panorama of Best Practices in Greek Education

6

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 | 04 | 2018

http://www.educationleadersawards.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print


Το αφιέρωμα θα φιλοξενηθεί στο τεύχος Μαΐου

Team Building
Πολλές διαφορετικές δημογραφικές ομάδες στον χώρο εργασίας, η αύξηση της 
απομακρυσμένης εργασίας, οι νέες μορφές εργασίας που σταδιακά εξελίσσονται, 
καθώς και οι μεταβολές στις ανάγκες και τα ζητούμενα των σύγχρονων εργαζομένων, 
μετατρέπουν τις δράσεις και τα προγράμματα Team Building σε βασικό μέσο βελτίωσης 
της απόδοσης και του employee engagement.
Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα θα εξεταστούν ενδεικτικά:
●  Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις και οι βέλτιστες πρακτικές team building σήμερα.
●  Η σύνδεση των ενεργειών team building με την κουλτούρα της εταιρείας.
●  Πώς πραγματοποιούνται τα προγράμματα team building, εσωτερικά ή με τη συμβολή συνεργάτη;
●  Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ποια τα συστατικά ενός επιτυχημένου 

team building προγράμματος.
●  Ποια είναι τα επιχειρηματικά οφέλη και ποια τα οφέλη για τον εργαζόμενο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Info: Λήδα Πλατή, T: 210 66 17 777 (εσωτ. 271) E: lplati@boussias.com

Την πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρείες της 
κατηγορίας της (50- 250 εργαζόμενοι), με το 
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελ-
λάδα, κατέλαβε η Microsoft Hellas στο πλαί-
σιο του θεσμού Best Workplaces. Αυτό που 
ξεχώρισε τη Microsoft Hellas, ανεβάζοντάς 
την στην 1η θέση στις αξιολογήσεις τόσο 
των εργαζομένων όσο και της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού, είναι η προ-
σέγγιση που υιοθετεί με στόχο την υψηλή 
ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος, η ση-
μασία που δίνει στην ισορροπία μεταξύ ερ-

γασιακής και προσωπικής ζωής αλλά και τα 
γνωστικά εφόδια και τεχνολογικά εργαλεία 
που προσφέρει στους εργαζομένους της για 
να αξιοποιήσουν το μέγιστο των δυνατοτή-
των τους και να πετύχουν περισσότερα. Με-
ταξύ άλλων, η εταιρεία ακολουθεί πολιτική 
open working space, στηρίζει την οικογέ-
νεια, παρέχοντας πλήρως αμειβόμενη άδεια 
τοκετού διάρκειας 20 εβδομάδων σε κάθε 
νέα μητέρα, αλλά και πλήρως αμειβόμενη 
άδεια γέννησης τέκνου διάρκειας 6 εβδο-
μάδων σε κάθε νέο πατέρα. Όπως δήλωσε 

η Human Resources Director της Microsoft 
Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Ματίνα Χα-
τζηπαύλου: «Κοινός παρονομαστής των 
διακρίσεων της εταιρείας είναι μία ισχυρή 
εταιρική κουλτούρα που καλλιεργεί τη γνώ-
ση, την περιέργεια, την καινοτομία, τη δημι-
ουργικότητα, τη συνεργασία και την ανταλ-
λαγή απόψεων. Την ονομάζουμε “growth 
mindset” και πιστεύω ότι είναι ο συνδετικός 
κρίκος όλων των ανθρώπων που εργάζονται 
στη Microsoft, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
και σε ολόκληρο τον κόσμο».

adECCo: νεα πρωτοΒοΥλια για τοΥσ 
νεοεισερχοΜενοΥσ στην αγορα εργασιασ
Στις 24 Απριλίου, ο Όμιλος Adecco θα αφιερώσει την ημέρα στους νεοεισερχόμενους 
στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, θα υποδεχθεί στα γραφεία του υποψηφίους που 
βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας με σκοπό να τους καθοδηγήσει 
στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Experience Work 
Day», μέρος του προγράμματος Adecco Way to WorkTM, είναι μια ακόμη ενέργεια του 
Ομίλου Adecco που στόχο έχει, μέσω πρακτικής εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, να 
υποστηρίξει τους νέους που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, 
ώστε να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές ή αποφοίτους με εργασιακή εμπειρία έως 6 
μήνες. Οι συμμετέχοντες, με βάση τον κλάδο σπουδών τους, θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν το αντικείμενο εργασίας που τους ενδιαφέρει και να λύσουν πιθανές απορίες 
περνώντας μια ημέρα δίπλα στους εργαζομένους της Adecco στο αντίστοιχο τμήμα. Τα 
έξι τμήματα που μπορούν να γνωρίσουν από κοντά οι συμμετέχοντες στην Ελλάδα βάσει 
του αντικειμένου σπουδών τους είναι τα εξής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα 
Πωλήσεων, Τμήμα Marketing, Τμήμα IT,  Τμήμα Λογιστηρίου και Τμήμα Διαχείρισης 
Μισθοδοσίας. Οι αιτήσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται, αύριο, 17 Απριλίου. 

η Β. καΥκaσ στα BEst 
WorKplaCEs 2018
Για 4η φορά, η Β. Καυκάς ΑΕ ξεχώρισε στην πρώ-
τη δεκάδα της τελικής λίστας των Best Workplaces 
2018, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε το 
Great Place to Work Institute Hellas για την αξιολό-
γηση του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα. Η Β. Καυκάς βρίσκεται στη δεκάδα 
των «μεγάλων» εταιρειών (με περισσότερους από 
250 εργαζόμενους) με το καλύτερο εργασιακό πε-
ριβάλλον σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τε-
λευταίου διαγωνισμού. Η Σοφία Σιαμπέκου, Δι-
ευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, 
δήλωσε: «Στην Β. Καυκάς ΑΕ είμαστε περήφανοι 
για τους ανθρώπους μας και η βράβευση αυτή για 
4η φορά, αποτελεί ένα ακόμα έναυσμα να συνεχί-
σουμε δυναμικά, εστιάζοντας πάντα στο ανθρώπι-
νο κεφάλαιο και στις εταιρικές μας αξίες, με κυρί-
αρχα στοιχεία το πάθος για συνεχή βελτίωση, την 
ανάληψη πρωτοβουλιών, την ταχύτητα και την ευ-
ελιξία και – πάνω απ’ όλα – την ομαδικότητα».

Διάκριση της Microsoft Hellas για το εργασιακό της περιβάλλον
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‘18

Χορηγός  
επικοινωνίας

Χορηγοί

Tιμητική Υποστήριξη

Tετάρτη, 18 Απριλίου 2018, 19:00  
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

Εθνική Λυρική Σκηνή, Επίπεδο 5Α

Παρευρεθείτε στην Τελετή Απονομής
των Health & Safety Awards 2018 και γνωρίστε
τις κορυφαίες πρακτικές, δράσεις και πολιτικές 
στην εργασιακή υγεία & ασφάλεια. Συναντηθείτε  

με τα κορυφαία σε κουλτούρα υγείας  
και ασφάλειας στελέχη της ελληνικής αγοράς.

www.hsawards.gr

Τελετή Απονομής Βραβείων

Εξασφαλίστε σήμερα τις θέσεις σας στο
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Η Praktiker Hellas στην ετήσια 
κατάταξη Best Workplaces
Η Praktiker Hellas κατέκτησε την 4η θέση στην ετήσια κατάταξη Best Workplaces, 
στην κατηγορία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Η 
διάκριση αυτή, η οποία αφιερώνεται στους 1.450 εργαζομένους της Praktiker, 
αποδεικνύει στην πράξη το γνήσιο ενδιαφέρον που δείχνει η εταιρεία για τους 
ανθρώπους της, φροντίζοντας για τη δημιουργία και διατήρηση ενός ευχάριστου 
περιβάλλοντος εργασίας, σημειώνοντας μάλιστα εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία 
στις αξίες αξιοπιστία, σεβασμός, δικαιοσύνη, περηφάνια και συντροφικότητα. 
Θέτοντας ως προτεραιότητα το ευχάριστο κλίμα εργασίας, η Praktiker Hellas 
διοργανώνει σε όλη τη διάρκεια του έτους δράσεις που προάγουν την ομαδικό-
τητα και την ελεύθερη έκφραση των εργαζομένων της, όπως ενδεικτικά ευφά-
νταστους διαγωνισμούς, ημέρες αφιερωμένες στα αγαπημένα τους πρόσωπα και 
εθελοντικές δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον. Επιπλέον, στοχεύο-
ντας στην προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της, 
η εταιρεία υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το «Praktiker 
Academy», το οποίο περιλαμβάνει βιωματικά workshops, σεμινάρια κ.ά. Ο Γιάν-
νης Σελαλμαζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ανέφερε ενδεικτικά: 
«Η διάκριση της εταιρείας μας στα Best Workplaces μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά 
και τιμή, καθώς επιβεβαιώνει την ευθυγράμμισή μας με το όραμά μας, αναδει-
κνύοντάς μας ως μια από τις εταιρείες 1ης επιλογής στην Αγορά Εργασίας. Είναι 
προτεραιότητά μας η διατήρηση ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα 
στο οποίο συνεργαζόμαστε και εξελισσόμαστε όλοι καθημερινά».

οπα: προγραΜΜα E-lEarning  
στο ηλεκτρονικο εΜποριο
Πρόγραμμα e-learning για το ηλεκτρονικό εμπόριο ξεκινά το Οικονο-

μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα «Μαθαίνοντας τις πτυχές 

του e-commerce» εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

τη δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου εφαρμογής ηλε-

κτρονικού εμπορίου  και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Στις βασικές γνώ-

σεις που παρέχει το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται επίσης αρχές 

και τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήμα-

τος, θέματα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη, πρακτικές ψηφιακού 

μάρκετινγκ και τομείς εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, 

επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν 

με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και επαγγελματίες που υποστη-

ρίζουν συμβουλευτικά ή και τεχνικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ει-

σηγητές είναι ο Γιώργος Δουκίδης, Επιστημονικός υπεύθυνος του 

προγράμματος και Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του ΟΠΑ, οι Γιώργος Λεκάκος και Κατερίνα Πραματά-
ρη, Αναπληρωτές Καθηγητές στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας και η Κατερίνα Φραϊδάκη, Διδάκτορας στο Τμήμα Διοι-

κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 30/04 

και οι εγγραφές είναι ανοιχτές έως τις 24/04.

CONFERENCE ‘18
Τρίτη 15 Μαΐου 2018 • Αμφιθέατρο OTEAcademy

ΣυμμετοχEΣ: χαρά Κατσαρού, τηλ. 210 661 77 77 (εσωτ. 153), xkatsarou@boussias.com 
χοΡΗΓΙεΣ:  Θάνος Θώμος, τηλ. 210 661 77 77 (εσωτ. 322), tthomos@boussias.com,  

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 158), e-mail: lantoniadi@boussias.com 
ΠεΡΙεχομεΝο: Αγγελική Κορρέ, τηλ.: 210 6617 777, e-mail: aggeliki.korre@gmail.com 

Η επικεφαλής του βραβευμένου με το βραβείο “APMs PMO of the Year” για το 2017, PMO του 
Open University και ειδική σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων, γνωστή για τις τολμηρές 
προσεγγίσεις της -όπου χρειάζεται- για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, έρχεται στο Project 
Management Conference 2018 για να μοιραστεί εμπειρίες, ιστορίες και πρακτικές συμβουλές για 
το χτίσιμο του βέλτιστου “project mix” καθώς και για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης πάντα σε 
ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους. 

Post Conference Workshop • Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 • OTEAcademy, Αίθουσα Σ010 

www.pmconference.gr

Susie Palmer -Trew, 
Head of Portfolio, 

Transformation and 
Change

Early bird
-10%  έως 17/04

εξΑΣφΑΛΙΣτε 

εωΣ 16 PdUs

8 PdUs in Technical  

Project Management

4 PdUs in Business  

& Strategy

4 PdUs  

in Leadership  

skills

nn hEllas: σΥΜΒaλλει στον επαγγελΜατικo προσανατολισΜo των νεων
H NN Hellas υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Leaders for a Day» σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/
Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) την Παρασκευή 23 Μαρτίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 15-18 ετών και 
πραγματοποιήθηκε χάρη στην εθελοντική συμμετοχή και συμβολή των εργαζομένων της εταιρείας. Oι εργαζόμενοι της ΝΝ Hellas 
υποδέχθηκαν στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας 20 μαθητές Λυκείου από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι 
οποίοι παρακολούθησαν από κοντά στελέχη στις καθημερινές εργασίες και συναντήσεις τους. Επιπρόσθετα, οι μαθητές ενημερώθηκαν 
για τις δραστηριότητες και την πορεία της εταιρείας από τη Διοικητική ομάδα της NN Hellas. Σημειώνεται ότι η ΝΝ Hellas, αλλά και ο 
Όμιλος ΝΝ, στηρίζουν το Junior Achievement από το 2015, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Future Matters».
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www.csrconference.gr

ομιλητές

case studies

έρευνες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Τζένη Αναγνωστοπούλου, T: 210 6617 777 (εσωτ.155)  E: ja@boussias.com   ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Άννα Γυπαράκη, T: 210 6617 777 (εσωτ.152),  
E: agyparaki@boussias.com  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617 777 (εσωτ.129)  E: vkoutsavlis@boussias.com

Διοργάνωση Yπό την αιγίδα

ConferenCe  
experienCe SponSor

xoρηΓοι ΕπιΚοινωνιΑςΥποςΤηριΚΤΕς

Παρασκευή 20.04.2018 
Αμφιθέατρο Maroussi Plaza
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Νέα διάκριση για την BAT Hellas
Στο πλαίσιο των «Best Workplaces 2018», η British American Tobacco κατέκτησε τη δεύ-
τερη θέση στη λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες που απασχολούν από 50 έως 250 εργα-
ζόμενους. Η διάκριση αυτή έρχεται ως ακόμα μία έμπρακτη αναγνώριση της πολιτικής 
ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς αποτελεί τη 12η διάκριση 
που αποσπά τα τελευταία 7 χρόνια για τις πολιτικές που εφαρμόζει στον τομέα αυτό, 
σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Η British American Tobacco βραβεύεται για τις και-
νοτόμες πρακτικές που εφαρμόζει προσφέροντας στους ανθρώπους της εξαιρετικές 
επαγγελματικές ευκαιρίες όσον αφορά στις προοπτικές σταδιοδρομίας και την προ-
σωπική ανάπτυξή τους διαθέτοντας παράλληλα διάφορα προγράμματα επιβράβευσης 
και πρόσθετων παροχών σε πολλούς τομείς για όλους τους εργαζόμενους. Ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της BAT Hellas, Juan José Marco, δήλωσε: «Η βράβευση της 
British American Tobacco Hellas σε αυτήν την εξαιρετική θέση αποτελεί για εμάς μεγά-
λη τιμή. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί και μεγάλη ευθύνη, καθώς οφείλουμε να δια-
τηρήσουμε το υψηλό επίπεδο και τις προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει, συνεχίζο-
ντας να παρέχουμε στους εργαζόμενους μας τα απαραίτητα εφόδια για να εξελίσσονται 
διαρκώς σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο και να συμβάλουν στην πορεία της 
εταιρείας μας. Αυτό το βραβείο μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε τις πρακτικές 
μας λειτουργώντας σύμφωνα με τη δέσμευσή μας να δίνουμε αξία καθημερινά στην 
ελληνική κοινωνία». 

η κωτσoΒολοσ στισ ηΜEρεσ καριEρασ 
θεσσαλονiκησ 2018
Η Κωτσόβολος συμμετείχε στις «Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης 2018», 
που πραγματοποιήθηκαν στις 30 και 31 Μαρτίου από το kariera.gr στη 
ΔΕΘ Helexpo. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν στελέχη 
της Κωτσόβολος και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να γίνουν μέλος 
της ομάδας Κωτσόβολος, μέλος του Ευρωπαϊκού ομίλου Dixons Carphone. 
Με το μήνυμα «Έλα κι εσύ στην ομάδα», η εταιρεία καλωσόρισε πάνω 
από 400 ενδιαφερόμενους στο περίπτερό της, αναζητώντας νέους και 
ταλαντούχους ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν σε μία μεγάλη «ομάδα» 
και να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά. Η συνεχής εκπαίδευση, η 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η παρακίνηση για την ανάληψη ηγετικών ρόλων 
χαρακτηρίζει το εργασιακό περιβάλλον της Κωτσόβολος και καλεί όλους όσοι 
έχουν αυτήν την ενέργεια και τη δυναμικότητα να ενταχθούν στην ομάδα της με 
στόχο την ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας.

η Kpmg διοργανωνει forum οικογενειακων 
επιχειρησεων
Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η KPMG διοργανώνει το forum των οικογενειακών επι-
χειρήσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου στο Ξενοδοχείο King 
George. Η πρόκληση για τη διατήρηση ισορροπιών και ανάπτυξης μιας επιχείρησης 
είναι μεγάλη και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν μία επιχείρηση είναι οικογενει-
ακή. Η θεματολογία του forum καλύπτει καίρια ζητήματα που απασχολούν τις οι-
κογενειακές επιχειρήσεις, όπως οι «ευαίσθητες συζητήσεις» γύρω από τη διαδοχή, 
η εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο του 
forum των οικογενειακών επιχειρήσεων, θα παραστούν καλεσμένοι από το εξωτερικό, 
οι οποίοι θα μοιραστούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους. Πρόκειται για τους 
Ken McCracken, Head of Family Business Consulting στην KPMG Βρετανίας, Fellow 
of the Family Firm Institute, Jonathan Lavender, Global Chairman, KPMG Enterprise 
(inc. Family Business), Alfredo De Massis, Full Professor of Entrepreneurship & Family 
Business στο Free University of Bozen-Bolzano της Ιταλίας, Catherine Grum, Head 
of Family Office Services στην KPMG Βρετανίας. Τέλος, θα ακολουθήσει συζήτηση, 
ανταλλαγή απόψεων και αξιοποίηση εμπειριών από εκπροσώπους διακεκριμένων ελ-
ληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων.

www.digitaltransformation.gr

Περιεχομενο: Ειρήνη Γκίνη, Τ: 210 6617 777 (156) 
ε: igkini@boussias.com   

χορηγιες: Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617 777 (158)  
ε: lantoniadi@boussias.com, Θάνος Θώμος,  
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TUOMAS 
SyRjäNEN

Ένας digital innovation σύμβουλος “who walks 
the talk”! Αναλαμβάνοντας καθήκοντα CEO στη 
φινλανδική εταιρεία Futurice, ο Tuomas Syrjä-
nen πέτυχε 10πλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης 
και εδραίωσε την ευρωπαϊκή επέκτασή της. 
Το 2012 η εταιρεία αναγορεύθηκε Best Place 
to Work στην Ευρώπη, στην κατηγορία των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμμετέχει συχνά 
σε συνέδρια όπως το Web Summit ενώ στο Dig-
ital Business Transformation Conference 2018 
θα μιλήσει για data και Τεχνητή Νοημοσύνη στο 
επιχειρείν.

«Από τη Φινλανδία με αγάπη»
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ΒραΒεΥση για την 
data CommuniCatioν
Η Data Communication αναδείχθηκε 
ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Best 
Workplaces 2018. Πρόκειται για την 
7η διάκριση της Data Communication 
στην κατηγορία «10 καλύτερες εταιρείες 
με 50-250 εργαζόμενους», καθώς η 
εταιρεία αριθμεί πλέον 6 εθνικές και 
1 ευρωπαϊκή διάκριση σε ισάριθμες 
συμμετοχές της στην έρευνα, από 
το 2010. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
αξιολόγηση που έλαβε η εταιρεία από 
τους εργαζομένους της, σε βασικές 
παραμέτρους, όπως Αξιοπιστία, 
Υπερηφάνεια και Συντροφικότητα, 
άγγιξε περισσότερο από το 90%. 

http://www.digitaltransformation.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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▶ ePrivacy Directive/Digital Content Directive/Ελληνικό νομοσχέδιο GDPR:  
Εξελίξεις στο συνολικό πλαίσιο data privacy και προστασίας δεδομένων

▶ Blockchain/IoT/Wearables/Smart Critical Infrastructures:  
Ποιες είναι οι privacy προκλήσεις στις αναδυόμενες τεχνολογίες;

▶ From GDPR & Cambridge Analytica to Digital Ethics

Key Issues

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

Το συνέδριο που έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πλέον έγκυρα data 
privacy συνέδρια της ευρωπαϊκής αγοράς, στην τρίτη διοργάνωσή 

του διατρανώνει πώς η 25η Μάιου 2018 σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
το… τέλος των projects συμμόρφωσης, αλλά την εκκίνηση διαμόρφωσης 
μιας νέας κουλτούρας data privacy και (κυρίως) digital ethics.  

Data Protection Officers | Legal Counsels & Δικηγορικές εταιρείες  
Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εσωτερικούς Ελεγκτές  

CISOs & Security Officers | Στελέχη marketing | Στελέχη HR 
Data analysts & Customer Insights στελέχη  

14.6.18

The end is the beginning

www.dataprivacy.gr

  Early bird-20% ΜΕΧΡΙ 27/04
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Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Epsilon 
Net βραβεύτηκε από τον διεθνώς αναγνω-
ρισμένο οργανισμό Great Place to Work, ως 
«Best Workplace 2018», παραμένοντας στη 2η 
θέση της λίστας με τις κορυφαίες εταιρείες 
στην κατηγορία άνω των 251 εργαζομένων 
και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της. Η εται-
ρεία απασχολεί πάνω από 400 άτομα και έχει 
εφαρμόσει μια σειρά δράσεων με τις οποίες 
δείχνει έμπρακτα στους εργαζομένους την 
αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτυ-

χία της εταιρείας. Ουσιαστική ανταπόκριση 
σε οικογενειακά, προσωπικά και οικονομικά 
προβλήματα, σημαντικές αυξήσεις και χορή-
γηση bonus ακόμα και μέσα στα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης, ιδιωτική ασφάλιση και 
παροχή κάρτας υγείας, σημαντικές επενδύ-
σεις σε καινούριες κτηριακές εγκαταστάσεις 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επαγγελματική 
προοπτική με εξέλιξη μέσα στον όμιλο και 
φυσικά δεκάδες εταιρικές εκδηλώσεις, εί-
ναι μερικές από τις ενέργειες που τη χαρα-
κτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Η Γενική Δι-

ευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της Epsilon Net, Βασιλική Ανα-
γνώστου δήλωσε: «Προσπαθούμε καθημε-
ρινά να βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμε-
νους με στόχο την καλύτερη επικοινωνία, την 
ανάδειξη πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση 
του καλύτερου δυνατού εταιρικού κλίματος. 
Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διάκριση 
στους 400 εργαζομένους της Epsilon Net και 
να τους ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύ-
νη, το χαμόγελο και το πάθος που αποτελούν 
πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας».
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8 CEos διαφορετικων κλαδων 
παροΥσιασαν τισ εΜπειριεσ τοΥσ
Το CEO Clubs πραγματοποίησε Forum στο Divani Apollon Palace στις 29 
Μαρτίου, με θέμα “The Story Behind The Quote”, απευθυνόμενο κυρίως 
στους CEOs εταιρειών και τα στελέχη των ομάδων τους. Κεντρικοί 
ομιλητές ήταν οκτώ διακεκριμένοι CEOs διαφορετικών κλάδων, οι 
οποίοι παρουσίασαν για πρώτη φορά τις εμπειρίες τους, αντλώντας 
παραδείγματα από την πολυετή τους πορεία σε υψηλόβαθμες θέσεις, 
εμπνεόμενοι από τα αγαπημένα τους quotes. Τις προσωπικές τους 
ιστορίες και τα αποφθέγματα που τους επηρέασαν στην επαγγελματική 
τους πορεία μοιράστηκαν με το κοινό η Ιδρύτρια & Managing Partner 
της Focus Bari, Ξένια Κούρτογλου, και η Managing Director Customer 
Experience Operations SE Europe της FedEx, Χριστίνα Αλεβίζου. Για 
τον τρόπο που ένας ηγέτης πρέπει να ξεπερνάει πρωτίστως τον εαυτό 
του μίλησε ο CEO της Marine Tours, Κωνσταντίνος Οικονόμου. O 
Επικεφαλής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ευρώπης και Βορείου 
Αφρικής της Enel Green Power, Γεώργιος Παπαδημητρίου, στην ομιλία 
του ανέπτυξε την έμπνευσή του πως όποια και αν είναι η πρόκληση θα 
πρέπει να υιοθετούμε την πεποίθηση ότι θα καταφέρουμε. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Philips Lighting,  Πολυδεύκης Λουκόπουλος, 
και ο Συνιδρυτής & Partner, Velocity Partners Venture Capital, 
Κωνσταντίνος Μαύρος, μίλησαν για τους πυλώνες της ηγεσίας. 
Επιπροσθέτως, ο Γενικός Διευθυντής της Carlson Wagonlit Travel, 
Αντώνιος Βένιος μίλησε για την σημασία της τόλμης, να ζούμε έξω 
από τη ζώνη ασφαλείας μας όταν οι περιστάσεις το απαιτούν καθώς 
αυτό μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
προκάλεσε η παρουσίαση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Weber 
Shandwick, Δημήτρη Μιχόπουλου, ο οποίος μίλησε για πρώτη 
φορά για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών της εταιρείας 
Vodafone καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των αμέτρητων αρνητικών 
δημοσιευμάτων και επιπτώσεων που προκλήθηκαν.

νεο διοικητικο σΥΜΒοΥλιο 
στο Csr hEllas
Το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε 
το CSR Hellas, στο πλαίσιο της Γενικής του 
Συνέλευσης. Καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε η 
Μαρία Αλεξίου (Τιτάν), Αντιπρόεδρος ορίσθηκε 
ο Πάκης Παπαδημητρίου (Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών), Γραμματέας η Αλεξάνδρα Πάλλη 
(ΕΒΕΑ), Ταμίας ο Νίκος Μέλιος (Εθνική Τράπεζα) 
και Μέλη οι Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου 
(ΣΕΒ), Αλεξία Μαχαίρα (ΑΒ Βασιλόπουλος) και 
Ξανθή Παπαδάκη (McCain Hellas). Η θητεία 
του ΔΣ είναι τριετής. Επίσης, αναδείχθηκε και 
η νέα Συντονιστική Γραμματεία του Global 
Compact Network Hellas, μέλη της οποίας 
είναι οι: Μαρία Αλεξίου (Τιτάν), Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνου (ΣΕΒ), Κωνσταντίνος Μαχαίρας 
(Οργάνωση Γη), Πάκης Παπαδημητρίου (Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών), Ράνια Σουλάκη (Ελληνικά 
Πετρέλαια). Σημειώνεται ότι το CSR Hellas 
(Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη) είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe 
–του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού 
φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(ΕΚΕ). Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της 
ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους 
στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και 
την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την 
ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Η Epsilon Net «Best Workplace 2018»

η διαΜαντησ ΜασοΥτησ στα BEst WorKplaCEs 2018
Την 3η θέση κατέκτησε η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στα βραβεία Best Workplaces 2018 και είναι για 7η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα 
στις 10 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική εταιρεία από τον κλάδο των σούπερ μάρκετ 
που διακρίθηκε ανάμεσα στις 10 πρώτες. Στο μοντέλο αξιολόγησης της έρευνας οι απαντήσεις των εργαζόμενων έχουν τη μεγαλύτερη 
βαρύτητα στην τελική βαθμολογία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, «στην περίπτωση της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 
αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μια εταιρεία με μεγάλη διασπορά των εργαζομένων σε 272 καταστήματα, κεντρικές αποθήκες 
και γραφεία διοίκησης και όχι συγκεντρωμένοι όλοι σε ένα σημείο».



Διοργάνωση Official Publications

Τα Environmental Awards 2018 αφορούν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό  
που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος στην πράξη!

Είναι η 5η διοργάνωση που αναδεικνύει και επιβραβεύει:

• καλές πρακτικές προστασίας του Περιβάλλοντος,

• δράσεις και πρωτοβουλίες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος,

• καινοτόμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα, που συνεισφέρουν  
στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.

ΤελεΤΗ ΑπονομΗς ΒρΑΒεΙων: 
ΙοΥλΙος 2018

ΥποβολΗ ΥποψΗφΙοτΗτων Εως τΗν 

παρασκευή 11 Μαΐου 2018

ςτόχος των βραβΕΙων ΕΙναΙ να: 
• Κινητοποιήσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς στη διαρκή  

βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

• Προβάλλουν τους νικητές των βραβείων και προωθήσουν  
την περιβαλλοντική ευαισθησία και κουλτούρα στο ευρύ κοινό. 

www.environmentalawards.gr

ενημερωθείτε για τις κατηγορίες βράβευσης και προετοιμαστείτε για να 
διεκδικήσετε τη διάκριση που αξίζει στην επιχείρησή σας και στην ομάδα σας

πληροφορίες: μαρία Βασιλικούδη, τ: 210 6617 777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com 
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1η διάκριση για την TEMENOS Hellas
Η TEMENOS Hellas κατέκτησε τη δεύτερη 
θέση των Best Workplaces 2018 του θεσμού 
Great Place to Work® Hellas, στην κατηγορία 
επιχειρήσεων με 20-49 υπαλλήλους, συμμε-
τέχοντας για πρώτη φορά παγκοσμίως σε δι-
αγωνιστική διαδικασία με στόχο να αναδείξει 
τη βασική εταιρική της αξία: την επένδυσή 
της στο ανθρώπινο δυναμικό, ως το κλειδί για 
την επιτυχία της. «Στην Temenos πιστεύουμε 
στη δύναμη των ανθρώπων μας. Οι άνθρωποί 
μας κάνουν τη διαφορά. Είναι βασικό συστα-

τικό των εταιρικών αξιών μας. Όλα όσα κατα-
φέραμε από το 1993 μέχρι σήμερα οφείλονται 
στους 5.000 περίπου εργαζόμενους παγκο-
σμίως. Ως παγκόσμιος ηγέτης συστημάτων 
πληροφορικής για τράπεζες, επενδύουμε και 
στηριζόμαστε στους υψηλού επιπέδου, αφο-
σιωμένους και ταλαντούχους, ανθρώπους μας 
για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων 
και την εμπορική επιτυχία μας. Πιστεύουμε 
στην προστιθέμενη αξία τους και θέλουμε οι 
άνθρωποί μας να αισθάνονται το ίδιο. Η διά-

κριση αυτή της TEMENOS Hellas είναι πολύ 
σημαντική για τον Όμιλό μας γενικότερα, 
καθώς αποτελεί την πρώτη μας διάκριση πα-
γκοσμίως, ενώ συμπίπτει χρονικά με το -σε 
εξέλιξη- στρατηγικό σχέδιο επέκτασης του 
Ελληνικού γραφείου» επισημαίνει ο Max 
Chuard, CFO/COO της  Temenos. Παράλλη-
λα, η εταιρεία αναγνωρίστηκε ως Global Power 
Seller από τη Forrester, βάσει της έρευνας 
Global Banking Platform Deal Survey 2017 που 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο.

οΜιλοσ τιταν: ενιαια 
εκθεση απολογισΜοΥ 2017
Ο όμιλος Τιτάν δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια 
Έκθεση Απολογισμού για το 2017, η οποία 
παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα, 
σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική 
και περιβαλλοντική επίδοσή του. Το 2017 
σηματοδοτεί το 15ο έτος έκδοσης ετήσιου 
απολογισμού αναφορικά με τα ουσιώδη θέματα 
των συμ-μετόχων ο οποίος καλύπτει, πέραν των 
οικονομικών αποτελεσμάτων, τον αντίκτυπο της 
εταιρείας στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το 
2017, ο όμιλος διατήρησε μια σταθερή, θετική 
επίδοση. Ενίσχυσε τη διαχρονική του δέσμευση 
σε μια ισόρροπη, υπεύθυνη και μακροχρόνια 
βιώσιμη ανάπτυξη, σε έναν κόσμο αυξανόμενων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών εντάσεων και 
ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Στα ορόσημα 
του 2017 περιλαμβάνεται η καταγραφή ισχυρών 
μεγεθών στα οικονομικά αποτελέσματα, κυρίως 
λόγω της συνέχισης της δυναμικής πορείας της 
αγοράς στις ΗΠΑ, η συνέχιση των επενδύσεων με 
στόχο τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικότητας, ο ορισμός συγκεκριμένων 
δεικτών απόδοσης (KPIs) για το επόμενο ορόσημο, 
το 2020.

ιοΒε: Υποχωρηση 
τοΥ οικονοΜικοΥ 
κλιΜατοσ τον Μαρτιο
Στις 99,8 μονάδες υποχώρησε τον 
Μάρτιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, 
διακόπτοντας την ανοδική τροχιά των 
τελευταίων μηνών, σύμφωνα με έρευνα 
οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. 
Παράλληλα, ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος τον Μάρτιο κινείται ιδιαίτερα 

πτωτικά στην Ευρωζώνη, παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 1,6 μονάδες (στις 112,6 
μον.), αλλά και την ΕΕ, κατά 1,9 μονάδες 
(στις 112,5 μον.), παραμένοντας ωστόσο 
σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, 
στην Ευρωζώνη, η επιδείνωση των 
προσδοκιών προέρχεται από τη μείωση 
των δεικτών σε όλους τους τομείς, εκτός 
από τις Κατασκευές, όπου καταγράφεται 
βελτίωση (+0,9). Στο λιανικό εμπόριο 
(-2,9), τη βιομηχανία (-1,6) και στις 
υπηρεσίες (-1,3) καταγράφονται πιο 

χαμηλές προσδοκίες τον Μάρτιο, ενώ 
στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (+0,0) 
σημειώνεται σταθερότητα στον σχετικό 
δείκτη. Σε επίπεδο μεγαλύτερων χωρών, ο 
δείκτης επιδεινώνεται σε όλες: Ολλανδία 
(-0,5), Ιταλία (-1,8), Ισπανία (-1,2), 
Γερμανία (-2,4), Γαλλία (-0,4). Σε επίπεδο 
ΕΕ, σημειώνεται επιδείνωση στον δείκτη 
κλίματος στην Πολωνία (-2) και εντονότερα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (-4,2). Σε τομεακό 
επίπεδο, οι προσδοκίες ακολουθούν την 
τάση της Ευρωζώνης.

εΥ: οι επιχειρησεισ δΥσκολεΥονται 
να ΥλοποιησοΥν το ψηφιακο τοΥσ 
οραΜα
Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μετασχηματίζονται μέσω της 
τεχνολογίας, ωστόσο πολλές δυσκολεύονται να υλοποιήσουν πλήρως 
το ψηφιακό τους όραμα, σύμφωνα με την έρευνα της EY, Digital 
Deal Economy, η οποία καταγράφει τις απόψεις περισσότερων 
από 900 στελεχών επιχειρήσεων από εννέα βασικούς τομείς της 
οικονομίας σε 26 χώρες. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων 
(90%), ανταποκρινόμενη στην ταχύρρυθμη τεχνολογική πρόοδο, 
διαθέτει κεφάλαια στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο επιτυχημένος 
μετασχηματισμός θα πρέπει να βασίζεται στη σωστή ισορροπία 
μεταξύ της οικοδόμησης ψηφιακών δυνατοτήτων στο εσωτερικό της 
επιχείρησης και της πρόσβασης στην καινοτομία και την τεχνολογία 
μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε), οι οποίες θα οδηγήσουν σε 
αλλαγές με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι μπορεί να εξασφαλίσει η οργανική 
ανάπτυξη. Ωστόσο, λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις (48%) εκτιμούν 
ότι διαθέτουν μια συνεπή προσέγγιση «εξαγοράς και οικοδόμησης» 
(buy and build). Η έρευνα εντοπίζει επίσης μία αναδυόμενη τάση: τα 
ψηφιακά οικοσυστήματα. Πρόκειται για ομάδες επιχειρήσεων που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μοιράζονται ψηφιακές πλατφόρμες, 
για να πετύχουν εμπορικά πλεονεκτήματα ή νέες καινοτομίες. Σχεδόν 
οι μισές (48%) επιχειρήσεις προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις, 
προκειμένου να οικοδομήσουν τα ψηφιακά τους οικοσυστήματα, ενώ 
το 47% κάνει πιο συγκρατημένες επενδύσεις. Μόλις το 5% όσων 
συμμετείχαν στην έρευνα δεν επενδύει καθόλου σε αυτόν τον τομέα. 
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http://www.soundandvisual.gr
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Δράσεις ΕΚΕ από τη Janssen Ελλάδος
H Janssen Ελλάδος, εταιρεία του ομίλου Johnson & Johnson, πραγματοποίησε, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Janssen4Good, σειρά δράσεων εν όψει των 
εορτών του Πάσχα. Η Janssen Ελλάδος στήριξε και φέτος την τοπική κοινότητα του Δή-
μου Λυκόβρυσης - Πεύκης, προσφέροντας πασχαλινά δώρα σε 160 οικογένειες ωφελούμε-
νων - δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Πρωταγωνιστές αυτής της εθελοντικής 
ενέργειας ήταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Janssen, οι οποίοι δημιούργησαν και πρόσφεραν 
καλάθια με πασχαλινά κεράσματα για τους κατοίκους της περιοχής. Επιπλέον, διοργανώ-
θηκε εντός της εταιρείας διήμερο Πασχαλινό Bazaar με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο 
οποίο φιλοξενήθηκαν πασχαλινές λαμπάδες, χειροτεχνίες και κατασκευές των εθελοντών 
του Κέντρου Ειδικών Ατόμων «Χαρά». Ο Μάκης Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Janssen Ελλάδος, ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μέσα από το πρόγραμμα 
Janssen4Good, ερχόμαστε κοντά σε όσους μας έχουν ανάγκη και σε όσα έχουν μεγάλη και 
πραγματική σημασία. Η ενίσχυση της συνεισφοράς, ο εθελοντισμός και η ενεργή συμμετο-
χή για καλό σκοπό είναι βασικές αξίες της οικογένειας της Janssen».
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η εθνικη ασφαλιστικη  
«BEst pErforming Company»
Βραβείο «Best Performing Company» έλαβε η Εθνική Ασφαλιστική για τη συνεισφορά της 
και στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων, στην ετήσια εκδήλωση βράβευσης του εκδο-
τικού οίκου New Times, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018. Το βραβείο εκ μέρους της Εθνικής 
Ασφαλιστικής έλαβε ο Γιάννης Σηφάκης, Διευθυντής Bancassurance, Marketing, Διαφήμι-
σης και Λοιπών Συνεργασιών, ο οποίος τόνισε ότι η Εθνική Ασφαλιστική στην μακρόχρονη 
και σημαντική παρουσία της στην ελληνική οικονομία και ασφαλιστική αγορά, στηρίζει 
έμπρακτα και αποτελεσματικά τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες με ευ-
έλικτα προγράμματα ασφάλισης που τους εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της 
επιχείρησής τους.

Μ. ΒερεΜησ: νεοσ προεδροσ  
τοΥ σεν/Ja grEECE
Ο Μάρκος Βερέμης εξελέγη στη θέση του Προέδρου του Σωματείου 
Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, στη Γενική Συνέλευση του 
οργανισμού που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαρτίου. To ΣΕΝ/JA Greece 
είναι παράρτημα του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Junior Achievement 
Worldwide, που εκπαιδεύει τα παιδιά στην επιχειρηματικότητα από τη σχολική ηλικία. 
Ο Μ. Βερέμης είναι Συνιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας τεχνολογίας Upstream 
που ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Η Upstream είναι μέλος του ΣΕΒ και ειδικεύεται στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου μέσω κινητών συσκευών (m-commerce). Μάλιστα, το 2013 ο Μ. Βερέμης 
βραβεύθηκε από τον ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος επιχειρηματίας της χρονιάς, ενώ είναι 
μέλος του ΔΣ και μέντορας των νέων και σε άλλους φορείς όπως Endeavor, ΙΟΒΕ 
και διαΝΕΟσις.

https://www.facebook.com/#!/hrprofessional
http://www.linkedin.com/groups/HR-Professional-Boussias-Communications-3973823?gid=3973823&trk=hb_side_g
https://www.youtube.com/channel/UCkEEYxyRyYpMLooPW2ESJDw

